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bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden
bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür
ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız
ortak sıfatıyla girmesi durumu söz konusu değildir. Bu kişiler
dışında şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kimselerin kendileri
adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem
bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü
yedek akçeye nakledebilir. Şirket Yönetim Kurulu’nun, Genel
Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun
nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak
Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı
şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer
verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket’in Esas Sözleşme’sine göre Şirket’in imtiyazlı payı
bulunmamaktadır ve her bir pay için tek oy hakkı bulunmaktadır.

Şirket’ in 27 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,
ilgili kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak;
- 2.040.403.931,- TL sermayeyi temsil eden pay sahibi
ortaklara %10 (brüt), %8,5 (net) oranında toplam
204.040.393,- TL,
- Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na nakit brüt 16.993.161,43 -TL,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim
Kurulu Üyelerine nakit brüt toplam 720.000,-TL, kâr
payı ödenmesine ve ödemelerin 3 Mayıs 2015 tarihinde
başlamasına karar verilmiştir.
Diğer taraftan, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket
Esas Sözleşmesi’nin;
- “ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ” başlıklı 19. maddesi,
“Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur
hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.”
şeklinden “Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul Kararı ile
huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.” şekline tadil
edilerek,
- “NET KÂRIN DAĞITIMI” başlıklı 35. maddesindeki, “Yönetim
Kurulu Üyelerine net kârdan; kurumlar vergisi, diğer mali
mükellefiyetler ve geçmiş yıllar zararı düşüldükten, %5’i
kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı ayrıldıktan
sonra kalanın %4’üne kadar olan kısım ayrılacağı”
düzenlemesi ve “Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri,
Murahhas Üyeler ve Görevli üyelerin her birine ödenecek
kâr payları, diğer üyelerin her birine ödenecek miktarın üç
katı tutarında hesaplanmak suretiyle yapılır.” düzenlemeleri
ortadan kaldırılarak,
Yönetim Kurulu Üyelerine kârdan pay dağıtılması uygulamasına
son verilmiştir.

Yönetim Kurulu’nda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri
temsil edilmemektedir. Şirket tarafından T.T.K. ve SPK
düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına
önem verilmekte olup, 2015 yılında buna ilişkin eleştiri ya da
şikâyet olmamıştır.
Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere, tüm hissedarları
ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim
Kurulu’nda üç bağımsız Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır.
2.5 Kâr Payı Hakkı
Şirket’in 27 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
onaylanan Kâr Dağıtım Politikası’na göre; temettü, Türk Ticaret
Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili
mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin kâr dağıtımı ile ilgili
maddesi çerçevesinde; Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri
ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin
ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay
sahiplerinin beklentileri ve Şirket’in ihtiyaçları arasındaki denge
gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.
Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı
miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber;
kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir kârın %20’sini
geçmemek üzere çıkarılmış sermayenin %10 oranında nakit
ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması esası
prensip olarak benimsenmiştir. Şirket’te kâr payı avansı dağıtım
uygulaması bulunmamaktadır.
Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap
tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması
kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde
Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte
pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Kâr Dağıtım Politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet
raporunda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların bilgisine
sunulmakta ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde kamuya
duyurulmaktadır.
2.6 Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer
almamaktadır.
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BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketin kurumsal internet sitesinin adresi www.sabanci.com olup,
Yatırımcı İlişkileri Türkçe sayfalarına ve Yatırımcı İlişkileri İngilizce
sayfalarına kurumsal internet sitesinde ulaşılabilir. Şirket’in
Yatırımcı İlişkileri internet sitesi, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği
(II.17.1)’in ekindeki, esas alınacak Kurumsal Yönetim İlkeleri,
2.1 Kurumsal İnternet Sitesi içeriği başlığı çerçevesinde gözden
geçirilerek, revize edilmektedir ve bu kapsamda mevzuatın
öngördüğü bilgi ve belgelere erişim sağlamaktadır.
Sitede yer alan bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:
Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler,
Vizyon ve ana stratejiler,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi,
Şirket’in organizasyonu ve ortaklık yapısı,
SPK Özel Durum Açıklamaları,
Şirket Ana Sözleşmesi,
Ticaret sicil bilgileri,
Finansal bilgiler,
Basın açıklamaları,
Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları
hakkında açıklamalar,
Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli,
Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu,
Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları,
Bilgilendirme politikası,
İrtikap ve Rüşvetle Mücadele Politikası.
3.2 Faaliyet Raporu
Şirket Faaliyet Raporu, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun
Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri,
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği (II - 14.1)’nde yer alan süreler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde hazırlanır ve kamu ile paylaşılır.
Faaliyet raporu, Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilmekte
ve Yönetim Kurulu finansal tablolar ile birlikte kamuya
açıklanmaktadır. Faaliyet raporu, Şirket internet sitesinde de
yayımlanmaktadır.
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bilgilendirme politikası gibi uygulamalar yalnızca pay sahiplerinin
değil tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır.
Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları
genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler,
eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla
bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve
kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı
ile ulaşmaları sağlanmaktadır.
Şirket internet sitesinde yer alan etik@sabanci.com adresi
aracılığıyla menfaat sahiplerinin mevzuata ve Şirket etik
kurallarına uygun olmayan işlemlerini Denetim Komitesi’ne
iletilmek üzere Denetim Bölümü Başkanlığı’na, Etik Başkanlığı’na
sunmaları mümkündür.
Gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim
Komitesi bilgilendirilmektedir.
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik
toplantılar vasıtasıyla (yılda en az iki kere) ve yıllık hedef belirleme
ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır.
Ayrıca 360 derece geribildirim mekanizması ile çalışanlar
yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve
sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli
değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar
ile çalışanların Şirket’in etkin yönetimini temin için gerekli katılım
ve katkıları sağlanmaktadır. Diğer menfaat sahipleri (tedarikçiler,
iş ortakları vb.) için de iletişim kanalları açık tutulmaktadır.
4.3 İnsan Kaynakları Politikası
Şirket’te 2015 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık
konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır.
Şirket, hukuk kurallarına ve varsa toplu iş sözleşmesi gibi özel
hukuk kurallarına saygılı ve uygun davranır. Çalışanların iş
sözleşmelerinin başlamasından sona ermesine kadar geçen
süreçte, tüm hak ve alacaklarının korunması ve ödenmesi
konusunda gerekli özeni gösterir.
İnsan Kaynakları politikalarına ilişkin detaylı bilgiler sayfa
24-25'te yer almaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda, 15 Ocak
2015 tarihinde KAP’ta yayımlanan Bilgilendirme Politikası’nı baz
alır.
Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat
gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir.
Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek yapılan basın toplantıları
gerekse de medya aracılığıyla verilen demeçlerle yapılmaktadır.
Diğer taraftan Genel Kurul Toplantıları ve Şirket’in internet
sitesinde detaylı bilgilerin verilmesi, faaliyet raporunun
kapsamlı hazırlanması, basın açıklamaları ve şeffaflığı esas alan

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır.
İş etiği kuralları kurumsal web sitesinde yayımlanarak kamuya
açıklanmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi
ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı
kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme
eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca
her yılsonunda, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla iş etiği
kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına
bağlılıklarını, doldurdukları “İş Etiği Uygunluk Bildirimi” ile
yenilemektedirler.
Sabancı Vakfı’na ilişkin detaylı bilgiler faaliyet raporunun Vakıf
bölümünde 92 ve 95. sayfalar arasında bulunmaktadır.

108

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu
Şirket’in Yönetim Kurulu yapısı, görevi, yönetim hakkı ve temsil
yetkileri gibi usul ve esaslar için Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer
alan hususlar gözetilmektedir.
Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az 7 en çok
15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil
edilebilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere Esas
Sözleşme’de yer verilmemiştir. Ancak, Şirket’in Yönetim Kurulu
Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinden üçü, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Kurumsal Yönetime ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilmiş bağımsız üyelerdir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları
bulunmaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı
ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır ve süresi
biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Bir üyeliğin herhangi
bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik
için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul’un onayına
sunulmaktadır. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret
Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma
hakkı tanınmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri 27 Mart 2015 tarihindeki Genel Kurul
Kararı ile seçilen mevcut Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri
hakkındaki bilgiler ve diğer şirket ve kuruluşlarda aldıkları
görevler aşağıda özetlenmiştir:
Güler SABANCI
Başkan (İcracı)
Adana'da doğmuş; yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Lastik ve Lastik Takviye
Grubu Şirketleri'nde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş
olan Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
ve Görevli Üyeliği'nin yanı sıra, Sabancı Üniversitesi Kurucu
Mütevelli Heyeti Başkanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
ve Sakıp Sabancı Müzesi Yürütme Kurulu Başkanı olarak da
görev yapmaktadır.

Erol SABANCI
Başkan Vekili (İcracı)
1938 yılında Kayseri'de doğmuş; yükseköğrenimini İngiltere'de,
Manchester College of Commerce'de tamamlamıştır. Evli ve iki
çocuk babası olan Erol Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekilliği'nin yanı sıra, 1967 yılından itibaren yönetiminde
bulunduğu Akbank'ta Yönetim Kurulu Şeref Başkanı, Yönetim
Kurulu Danışmanı ve Üyesi olarak da görev yapmaktadır.
Sevil Sabancı SABANCI
Üye (İcracı olmayan)
1973 yılında İstanbul'da doğdu; yükseköğrenimini Marmara
Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.
Topluluk şirketlerinde çeşitli görevler üstlendikten sonra
1997 yılından bu yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Sabancı Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sakıp Sabancı Müzesi Yürütme Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Serra SABANCI
Üye (İcracı olmayan)
1975 yılında Adana'da doğmuş, yükseköğrenimini Portsmouth
Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi
Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Temsa
şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute
of Directors'ta Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding
ve çeşitli Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
Sabancı Vakfı'nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev
yapmaktadır.
Suzan Sabancı DİNÇER
Üye (İcracı olmayan)
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi’dir. Lisans
öğrenimini İngiltere’deki Richmond College’da Finans üzerine
yapmış olan Suzan Sabancı Dinçer, ayrıca ABD’de Boston
Üniversitesi’nden işletme dalında lisansüstü (MBA) dereceye
sahiptir. Suzan Sabancı Dinçer, Institute of International Finance
Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Danışma
Kurulu Üyesi; Harvard Üniversitesi Küresel Danışma Kurulu
Üyesi, Harvard İşletme Fakültesi Küresel Liderler Grubu
Üyesi ve Harvard İşletme Fakültesi İstanbul Danışma Kurulu
Üyesi’dir. Suzan Sabancı Dinçer ayrıca Sabancı Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Üyeliği, Endeavor Türkiye Kurucu Üyeliği ve
Yönetim Kurulu Üyeliği, Chatham House Mütevelli Heyeti Üyeliği,
Contemporary Istanbul Onur Kurulu ve Akbank Sanat Danışma
Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
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Zafer KURTUL
Üye/Görevli Üye (CEO-İcracı)
1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak Akbank bünyesine
katılan Zafer Kurtul, Kasım 2000-Haziran 2009 tarihleri arasında
Genel Müdür olarak görev yapmış, Haziran 2009 tarihinde
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır. Zafer
Kurtul daha önce Citibank, BNP-Ak-Dresdner Bank ve Société
Générale'de yönetici olarak görev almıştır. İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi mezunu olan Zafer Kurtul, WisconsinMadison Üniversitesi'nden finans dalında yüksek lisans (MBA)
derecesi almıştır. Zafer Kurtul Chartered Financial Analyst
(CFA) unvanına sahiptir. 19 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ise
Sabancı Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktadır.
Zafer Kurtul ayrıca Sabancı Holding’ in iştiraklerinde Yönetim
Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.
Dr. A. Zafer İNCECİK
Üye (Bağımsız)
1942 yılında İzmir’de doğmuş, yükseköğrenimini İstanbul Teknik
Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nde, doktora eğitimini ise Viyana
Teknik Üniversitesi’nde yarı iletken fiziği alanında tamamlamıştır.
Dr. A. Zafer İncecik evli ve iki çocuk babasıdır. Avusturya ve
Almanya’da yarı iletken tekniği konusunda yayınlanmış makale
ve patentlerinin bulunmasının yanı sıra yaptığı çalışmalar
ile Avusturya ve Alman Devletleri tarafından Büyük Şeref
Madalyaları ile onurlandırılan Dr. A. Zafer İncecik, 2010 yılından
itibaren Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktadır.
Doç. Dr. Işın ÇELEBİ
Üye (Bağımsız)
Doç. Dr. Işın Çelebi, ODTÜ Metalurji Mühendisliği'ni bitirdikten
sonra, İTÜ'den aynı alanda yüksek lisans derecesi almıştır.
AÜSBF'de Ekonomi master'ı yapmıştır. DPT ve özel sektörde üst
düzey görevlerde çalıştıktan sonra, siyasete atılmış, bakanlık ve
mebusluk yapmıştır. Çeşitli şirketlere danışmanlık yapmaktadır.
2012 Mayısı'nda Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyeliğine
getirilmiştir.
Doç. Dr. Işın Çelebi Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’de, Arıkbey Tekstil
Enerji ve Sinai Yatırımlar A.Ş.’de, Socar Power Enerji Yatırımları
A.Ş.’de ve Esalco Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş.’de Danışmanlık
yapmaktadır.
Zekeriya YILDIRIM
Üye (Bağımsız)
1944 yılında doğan Zekeriya Yıldırım’ın İÜ İktisat Fakültesi‘nden
lisans, Vanderbilt Üniversitesi’nden (Nashville, Tennessee)
MA dereceleri vardır. Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin
Yönetim Kurulu Başkanı’dır. TC Merkez Bankası ve Maliye
Bakanlığı’nda çalışmıştır. 2008-2010 arasında Doğan Holding
Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi
Başkanlık Divanı üyesidir. 2012 Mayıs’ında Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirilmiştir.
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Zekeriya Yıldırım Ada Plant Fidanlık Üretim ve Ticaret A.Ş.’de,
Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’de ve Fu Gayrimenkul
Yatırım Danışmanlık A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yıldırım
Fidancılık ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’de Şirket
Müdürü olarak görev yapmaktadır. Zekeriya Yıldırım ayrıca
Tekfen Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.
5.2 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği
sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve
sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de Şirket’in uzun
vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur.
Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıları yönetmesi için her yıl
aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona
vekâlet edecek bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu
Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve CEO ile görüşerek
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Tespit edilen
gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim
Kurulu Üyeleri’ne gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını
teminen Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği tarafından bir hafta
önceden dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir. Yönetim
Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve
her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı, icracı olmayan
üyelerin toplantıya etkin katılımını sağlamak için en iyi gayreti
göstermekle yükümlüdür.
Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından
düzenlenir.
Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya
vekillerin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu
kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin isteği üzerine,
başkan veya vekili, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa
üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar.
Yönetim Kurulu’nun yılda en az dört (4) kez toplanması
zorunludur.
Üyelerden birisi fiziki toplanma talebinde bulunmadıkça,
Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birisinin belirli bir hususa
ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı olurları alınmak
suretiyle de alabilir.
Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine tabidir.
Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri
arasında 6 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında
her üyenin 1 oy hakkı bulunup, konular karara bağlanırken oy
birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulmuştur.
Yönetim Kurulu Toplantıları’na mazereti olmayan üyelerin fiili
katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin
soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. 2015 yılında yapılan
toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar
aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.
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Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2015 yılı içinde Şirket ile
işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek
girişimlerde bulunmamıştır.
5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı,
Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre, Yönetim Kurulu, görev ve
sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek üzere,
yeterli sayıda sair komite (“Komite”) oluşturur.
Tebliğ’in 4.5.1 no.’lu maddesinde yer alan “Aday Gösterme
Komitesi” ve “Ücret Komitesi” yükümlülükleri, “Kurumsal
Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ’in
4.5.5 no.’lu maddesinde “bir Yönetim Kurulu üyesinin birden
fazla komitede yer almaması” tavsiyesine uyulmasına özen
gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş
uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyesi, birden fazla
komitede üye olabilmektedir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’in etik değerlerine dayalı, içeriye
ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve
sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeten, sürdürülebilir başarı
hedefli bir yönetim sürecinin devamlılığını sürdürmeyi amaçlar.
Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer uluslararası
kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda
belirlenmesi için Şirket Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmakta
ve tavsiyeler oluşturmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkeleri”
doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu’nca atanan Başkan dahil
azami dört Üye ve iki Raportörden oluşur. Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler
arasından atanır.
Komite Başkanlığı’nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması
halinde, boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yeni
bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite
Üyelerinden birini geçici başkan olarak görevlendirir.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’te Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin uygulanmasını temin eder ve uygulanmıyor ise, Yönetim
Kurulu’na iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Komite, Yatırımcı
İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu ve
Üst Düzey Yöneticilerin performans ve ücretlendirme esas ve
değerlendirmelerinin yanı sıra, yönetim ve pay sahiplerince
önerilen adaylar da dahil olmak üzere, bağımsız üye aday
tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini değerlendirerek, Yönetim
Kurulu’na sunar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat
gereği bağımsız olduğuna dair yazılı beyanı, aday gösterildiği
esnada, Kurumsal Yönetim Komitesi’ne verir.
Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda en az 4 kez toplanır. Komite 2015
yılında 6 kez toplanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi
üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

ADI SOYADI

GÖREVİ

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN / GÖREVİNİN MAHİYETİ

Zafer İNCECİK

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Serra SABANCI

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Sevil SABANCI SABANCI Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlüt AYDEMİR

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Danışman

Levent DEMİRAĞ

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Mali İşler, Muhasebe, Hukuk ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı
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Riskin Erken Saptanması Komitesi
Şirket Yönetim Kurulu’nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378’inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.
Komite, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve sair her türlü
riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.
Komite’nin hangi üyelerden oluşacağı Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komite Başkanı, Şirket’in
Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite’de; Başkan hariç, Şirket Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami
iki Üye bulunur. Komite üyeleri tercihen icra yetkisi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
Toplantılar, Başkan’ın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa yapılır. Her yıl başında Komite’ye ait yıllık toplantı takvimi, Komite
Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.
Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu Üyelerinin
seçimini takiben, yeniden oluşturulur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi 2015 yılında 6 kez toplanmıştır.
ADI SOYADI

GÖREVİ

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN MAHİYETİ

Zekeriya YILDIRIM

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Sevil Sabancı SABANCI

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlüt AYDEMİR

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Danışman

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi
Denetim Komitesi’nin amacı; Şirket Yönetim Kurulu adına Şirket’in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin
kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Denetim Komitesi;
faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Şirket Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunar.
Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Üyeler arasından atanır.
Denetim Komitesi, 2015 yılında 4 toplantı yapmış olup ana gündem maddeleri bağımsız denetim raporunun gözden geçirilmesi,
Denetim Başkanlığı sunumlarının incelenmesi şeklindedir.
Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile Denetim Komitesi üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:
ADI SOYADI

GÖREVİ

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN MAHİYETİ

Doç. Dr. Işın ÇELEBİ

Denetim Komitesi Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer İNCECİK

Denetim Komitesi Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
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5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Sabancı Topluluğu’nda, her riskin aynı zamanda fırsatları da
beraberinde taşıdığı düşüncesinden hareketle “sürdürülebilir
büyüme”nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi
ve yönetilmesi suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir. Topluluk,
misyonunun önemli bir parçası olan, “paydaşlarına değer
yaratmak” için risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır. Bu
doğrultuda Sabancı Topluluğu, Türkiye’nin öncü kurumlarından
biri olarak güçlü risk yönetimi altyapısıyla, Kurum genelinde
tanımlanmış bir risk yönetimi sistemini uygulamaya devam
etmektedir.
Sabancı Topluluğu’nda risk, tehditler kadar fırsatları da
içeren bir kavram olarak görülmekte ve bu riskleri en
etkin şekilde yönetmek amacıyla, kurumsal risk yönetimi
tüm Topluluk şirketlerinde sürekli ve sistematik bir süreç
olarak uygulanmaktadır. Risk kültürünün Holding genelinde
yaygınlaştırılması için çalışılmakta, doğru işin doğru miktarda
risk alınarak gerçekleştirilmesi için güvence sağlanmaktadır.
Topluluk şirketlerinin karşılaştığı riskler Sabancı Holding ve
Topluluk şirketleri tarafından belirlenen Ana Risk Göstergeleri
(Key Risk Indicators-KRI) ile takip edilmektedir. Bu göstergeler
sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Ana
Risk Göstergeleri’nin işaret ettiği risklerin yönetilmesi için
gerekli aksiyonlar Sabancı Holding’in koordinasyonunda Topluluk
şirketleri tarafından alınmaktadır.
Risk yönetimine verdiği önem sayesinde hissedar değeri
yaratmaya 2015 yılında da aralıksız devam eden Sabancı
Topluluğu, sürdürülebilir bir büyüme performansı sergilemiştir.
Sabancı Topluluğu, güçlü sermayesi ve etkin yönetim anlayışıyla
2016 yılında da faaliyet gösterdiği tüm iş kollarındaki olası
riskleri yönetecektir.
Aynı şekilde İç Kontrol Mekanizması, Şirket’in kurulduğu günden
beri mevcuttur. İç Kontrol Mekanizması, Denetim Komitesi’nin
ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından
kendilerine verilen görevleri, mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü
çerçevesinde yerine getirmektedir.

5.5 Şirket’in Stratejik Hedefleri
Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu
Faaliyet Raporu’nda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda
www.sabanci.com adresinde internet sitesinde kamuya
açıklamıştır ve Şirket’in uzun vadeli stratejileri de bu temeller
üzerine inşa edilir.
Yönetim Kurulu, CEO ve Grup Başkanları ile birlikte tartışarak üç
yıllık stratejik hedefleri belirler ve her yıl günceller. Hedeflere
ulaşılıp ulaşılmadığı her ay sonu alınan yönetici raporları ile
takip edilir. Şirket’in hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, sene sonu
yapılan performans değerlendirmesinde baz oluşturur.
5.6 Mali Haklar
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat
ve ücretin şekil ve şartları Esas Sözleşme’de tanımlanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı
ve Üyelerine yapılacak ödemeyi ve huzur hakkını belirlemektedir.
Finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere yapılan
ödemeler kamuya açıklanmaktadır.
2015 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine borç
vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve
kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü
bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış
veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

